
W dniach 27 lutego – 3 marca 2023 roku obchodziliśmy Tydzień Bezpiecznego Internetu .

W związku z tym wydarzeniem chętni uczniowie naszej szkoły mogli wziąć udział

w konkursach:

Klasy I – III – Szkolny Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie surfuję po internecie”

Klasy IV – VI – Szkolny Konkurs Grafiki Komputerowej „Jestem bezpieczny w sieci”

Klasy VII – VIII – Szkolny Konkurs na Prezentację Multimedialną „Zasady bezpieczeństwa w

sieci”

Wyniki konkursów

Klasy I - II

Wyróżnienie dla wszystkich uczestników

W związku z ogromną ilością prac uczniowie klas I – II zostali zaproszeni do pracowni

informatycznej na lekcje dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu. Dzieci obejrzały

animację edukacyjną pt. „Świat Internetu”, dowiedziały się jak bezpiecznie poruszać się w

świecie online. Wiele radości sprawiło im rysowanie w programie Paint

Klasy III

I miejsce ex aequo

Patrtcja Furmaniak 3a

Agata Sidoła 3b

Klasy IV – VI

I miejsce

Lena Żak 5a

Klasy VII – VIII

I miejsce

Weronika Mazur 8b

Podczas edukacji informatycznej oraz informatyki nauczyciel w każdej klasie przeprowadził

lekcję dotyczącą bezpieczeństwa w sieci.

 Uczniowie klas 4 poznali Sieciaki, dowiedzieli się jak zachowywać się w Interncie oraz

na jakie niebezpieczeństwa są narażeni.

 Uczniowie klasy 5a zapoznali się z filmami z serii „321 Internet”, których tematyka

dotyczyła znajomych i nieznajomych osób spotykanych w internecie. Poszerzyli swoją

wiedzę na temat dbania o swoje bezpieczeństwo oraz dowiedzieli się jakie ślady

cyfrowe pozostawiają w sieci.



 Uczniowie klasy 5b wzięli udział w spektaklu online „Dzieci Sieci – Plik i Folder na

tropie internetowych kłopotów” oraz w interaktywnym spotkaniu online na żywo z

bohaterami Plikiem i Folderem. Lekcja dotyczyła zagadnień związanych z

dezinformacją w Internecie, ze szczególnym uwzględnieniem dezinformacji w mediach

społecznościowych. Prowadząca opowiedziała, jak rozpoznawać fake newsy i

weryfikować informacje w Internecie, w jaki sposób dbać o higienę cyfrową, a także

jak nie poddawać się dezinformacji.

 Klasy 6 wzięły obejrzały filmy w ramach kampanii „Bądź z innej bajki” – dowiedziały

się czym jest fomo, grooming, patostreamy oraz co zrobić gdy kogoś w sieci spotka hejt.

 W klasach 7 przeprowadzono zajęcia, które miały na celu zapoznanie dzieci ze

specyfiką cyberprzemocy, możliwych konsekwencji dla jej sprawców i ofiar oraz

pokazanie, że świadkowie cyberprzemocy powinni na nią reagować, a także prezentacja

metod rozwiązywania sytuacji związanych z cyberprzemocą.

 Uczniowie klas 8 obejrzeli spoty profilaktyczne na temat bezpieczeństwa w Internecie

„Stop cyberprzemocy”. Ekspertki ukazały najczęstsze spotykane zagrożeni

i niebezpieczne zachowania w wirtualnym świecie, które mogą mieć swoje negatywne

konsekwencje dla młodych użytkowników i ich rodziców w realnym życiu.

 Grupy uczniów z klasy 8a, 8b wzięły udział w lekcji online „Jak radzić sobie z

dezinformacją w sieci?”

 Klasy 2 w dniu 28 marca wezmą udział w lekcji „Czy odwaga to taka łatwa sprawa?”.

Zajęcia wspierają poruszanie się w świecie internetu. Spotkanie porusza tematykę bycia

uważnym na to, co dzieje się w świecie online, ale nie tylko. O tym, skąd czerpać siłę

do tego, by być odważnym i nie bać się mówić NIE.


